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on günlerde Türkçede yaygınlaşan yabancı kökenli sözlerden biri
de iIlO VClS)'vııdur ... Teknik bir terim olarak ı 99D'11 yıllarda Türkçede kullanılmaya başlanan iI1lI/lClS)'olı, son aylarda sanayiden tarı
ma, sağlıkmn spora, ikrisatran bilişime pek çok alanda kullanılır oldu. Gün,
delik dilde de yaygınlaşan bu sözle ilgili yazılanlara, söylenenlere bakrığınız
da Tiirkl'ede taııı kcıı,ılığı olııımlığı, Tiirkl'ede tek bir sbzle ""","cııU/ıııadığl gibi düşü ncelerin dile getirildiğine tanık olursunuz. Bu düşünceleri dile gerİrenler,
ıekl/o/aji. elektrik, le!eı1i'Zyr)}J gibi sözleri örnek göstererek il1ovasym/un da uluslararası bir söz kabul edilip olduğu gibi Türkçede kullanılması gerektiğini söylüyorlar. Başlangıçta kabul edilebilir gibi görülen bu düş ünce, konu biraz
araştırılınca, geçerliliğini yitiriyor. Türkçenin yapısı gereği yeni söz ve kavramları karşılam adaki gücü de dikk",e alınınca inollCls)'olı gibi bir kavramı bütünüyle karşılayabilecek tek bir sözün türetilemeyeceği dü ş üncesi de boşa Çı

@j

kıyor.

İnovasyon sözü nereden geliyor?
Türkçeye İngilizceden geçen iUOtltTıyon, L'uince illııovatio

sözüne dayanıyor. Latincedeki bu söz de
'yenilenmek; değişrnek, başkalaşmak' anl amların
daki imlOvare fıilinden türemiştir. Bu sözün yapı
sı da 'içinde, içine' anlamındaki iıı ile 'yenileştir
rnek, yeni hale getirmek' anlamlarındaki 11OVal'e
sözlerinden oluşmaktadır. Notıa re sözü de Jlorııs (>
ııew) 'yeni' köküne dayanmaktadır (Chanerell
20D2: 274). Fransı zeada ill/wvatiol/ biçiminde kull anılırken ilk kez 1588 ön-
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cesinde İngilizcede kullanılmaya başlanmıştır (Webslers On/ine Dicl;on~ıJ')' Bir
ça lı şma veya bir deney sonucunda ortaya konan yeni bir ürü n vey,~ uygu lama
anla mı yla İngi li zcede kullanılan iımoııaıian , İngil;zce-Tii;'kjv Si!zliik'te 'Yenilik,
ira/, yeni bir cihdz/fikidYô)l/elJl ıl/ı.; YeııileJlimıc, ),eııilik. pk.arıııa. yeni bir )liJiI/elıı
vb. orlaya alıııa' olarak tanımlanmıştır (Atalay 1999: 1.827). İngilizcede ;nnovdle biçiminde fıil, iWlOLJdtilıc biçiminde sıfat, immlldtor biçimi nde de isim olarak ku llanıml arı bulunmaktadır. Kullanım alan larına bakıldığında inııı myo"
sözünü n ye ni bir buluşran çok bir ürün veya bir aygıtta veya bir uyg ulamada
yeni lik yaparak onu iyileştirme, daha yara rlı hiile getirme a nlam ı bulunmaktadır .

İng ilizceden Türkçeye geçm i ş o lmasına karşın bu sözün dilimizde İngi

ve özgün söy l enişi liıııııeYfl1l1 biçimleriyle
da dikkat çekicidir. Türkçenin Batı d illeriyle ilk ve etkil i
ilişkis i Fransızca ile o lduğundan Batı kaynaklı sözlerin Tlirkçede kullanılı şın
da Fransızca söyl ey i şin etkin o lması dikkat çekicidir. Fransızca söyleyiş biçimleri adeta İngilizce sözcükleri Türkçeleştirme yolu haline ge lmi şt i r.
li zeedek i özgün

yaz ılı şı illl/0I1d/iolı

yaygın l aşma m ası
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Bu sözü açık lamak için verilen ilgi çek ici örnekler
dikiş makinesi bulunmakradır.

arasında

dikenli tel ve

Ekil i alan ları sürü lerden korumak amacıyla telle
çevirme uygulam as ının bir i şe yara rnanı as ı üzerine
tellere rakı lan d iken biçimindeki eklent iler, ürünü
daha da yararlı ve kullanılır hale ge tirmi şt ir . Dikenli tel, mevcu t bir uygulamanın iyil eştiri lm esi
ıt/(I~'':'&''':!t-'11 sonucu ortaya ç ıkmı ştır. Bir buluş değ ildir mevCUt bir ürünün g~reks iniml erin sonucu olarak ye nileşti rilmesi, amaca uygun
kullanılması için iyileştirilm esidir.
Buluşların

bazen doğrudan doğruya kull anım alanı 
na ç ıkamamas ı , bu buluştun yara rlanarak onu üretilebilir hiile geti rme ve insanoğluna yararl ı bir aygıt
olarak sunma da inalimyon olarak adlandırılmakta
dır. Dikiş makinesini bulan ve patentini alan EI;m
HOll'e iken, bu makineyi en yararlı bir biçimde tasarlayarak üreten İSaac Merriıı Singer olmuştur. Buluşu uygulanabilir hi le getiren, ge li şt iren ve üreten Singer, marka olarak kullandığı soyadı ile bütün dünyada tanınmıştır.
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bulundu?

Sözün kavram alanında bir ürüne, bir uygulamaya, bir aygıta hem yenilik getirme hem de onu iyileştirme özelliği bulunmaktadır. İııoııasyoıı, ne yalnızca bir yenilik ne de yalnı zca bir buluştur. Gelişme, iyileşme içeren bir yenilik söz konusudur. İşte bu özelliklerden yola çıkan Türk Dil Kurumu Gün- '
eel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Çalışma Grubu, 12 Şubat 2007 günü
yaprıgı toplan.rıda TDK'ye Türkçe gönüllülerinin gönderdiği önerileri de, basın da ç ıkan konuyla ilgili yazıları da dikkate al d ı. TOK' ye gönderilen önerilerin başında yeııileşiııı Sözü yer alıyordu. Hakkı Devrim de ilıOllas)'OIl sözüne
değindiği 22 Eylül 2006 günlü köşe yazısında okurlarının önerilerini duyurmuştlı. Sayın Devrim'e gönderilen önerilerden biri, TDK'ye de gönderi len yeııileşiili idi.
Çalı şma

Grubu yaprığı değerlendirmeden sonra "değişen koşullara uyum
amacıyla bilim ve teknolojiden yararlanarak toplumsal, hiltürel ve yönetimsel ortamlarda yararlı ve pazarlanabilir bir sonuca ulaşmak için yeni yöntemlerin kiılianılmaya başlanması" anlamında kullanı lan iııaııas)'oıı sözüne, Türkçe gönüllülerinin bulduğu karşılığın yerinde bir öneri olduğunu kabul ederek illOlldSYOIJ için yeni/eıim sözünü benimsemiştir.
Türkçe gönüllülerinin Türk Dil Kurumu çalışmalarına
katkıda bulunmaları, Giiııcel Tiirkçe Sb'zliik'ün II Temmuz 2002 günü kullanıma sunulmasından sonra etkin
bir biçimde artmaya başlamışr!. Tiirkçe Soı/iik ' ün 2005
y ılında yapılan onuncu baskısını Güncel Türkçe Sözlük
Çalışma Grubunun yanı s ıra sanalortamda söz lüğümü
zü kullanan milyonlarca kişi arasında eleştirel gözle her
maddeyi inceleyen ve düşüncelerini bize ileten Türkçe
gönüllüsü binlerce kişinin katkılarıyla gerçekleştirmiş
tik. Türkçe gönüllülerinin bu katkılarını, sözıiiğe yazdığımız sunuş yazısında belirtmiş; onuncu baskı Tiirkçe Sözliik'ü adeta ulusça
hazırladığımızı ifade etmiştik (TOK 2005: Xi).
Sanalortamdaki Türkçe gönüllülerinin katkılarının yalnızca Türkçe Sözlük ile sınırlı olmadığını da belirtmek gerekir. Dilimizde kendisine yer edinmeye çalışan yabancı kökenli sözlere karşılık olmak üzere Kurumumuza yüzletce öneri gelmektedir. Büyük bir bölümü e-posta yoluyla Kurumumuza
ulaştırılan bu öneriler Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu veya ilgili
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terim çalışma grubunda titizlikle değerlendi
rilmektedir. Türkçeye katkıların ilgili kurullarımıza hızlı bir biçimde ulaştırılabilmesi
amacıyla özel bit e-posta adresi de (katki@tdk.org.tr) kullanıma açılmıştır. Tütkçenİn gelişmesi, zenginleşmesi, özleşmesi

yolun-

daki çalışmalar, bilişim uygulamalarıyla yeni
bir ivme kazanmıştır. İşte katki@tdk.org.tradresine göndetilen ve değerlen
dirmeye alınarak benimsenen önerilerden biri de inDikHyon karşılığındaki yeııileşimdir.

Sözün

Fransızca söylenişiyle iııovasyoıı

hem halkımız
bem de dilimizin söz vatYeni/eJi1ll, bem yenileşmeyi bem de iyileşmeyi
olarak

kullanılması

tarafından kavramın anlaşılırlığını güçleştirmekte

lığını yabancılaştırmaktadır.

içeren bir kavramdır. İllovcıs)'olJ yerine TDK'oİo de benimsediği yeni/eşim sö-

zünün

kullanılması

dilimizin söz

varlığına

yeni bir

katkı olacaktır.
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